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 Aan 
Gemeente Amsterdam  
T.a.v. Juridisch Bureau  
Postbus 483  
1000 AL Amsterdam  
 
 

 
Amsterdam, 17 april 2019 
 
Betreft: BEZWAARSCHRIFT inzake de vergunningen voor  

1. Het evenement op koningsdag op de Westermarkt bij het homomonument. Uw kenmerk  
Z/18/307581-121989 

2. Het evenement voor de avond/nacht voorafgaand aan koningsdag op de Westermarkt bij 
het homomonument. Uw kenmerk  Z/18/307581-121846 

 
 
Geachte dames, heren, 
 
Hierbij tekent het Wijkcentrum d’Oude Stadt bezwaar aan tegen de vergunningen voor 
bovenstaande evenementen.  
Het aantal evenementen(dagen) dat toegestaan is volgens het locatieprofiel wordt hiermee 
overschreden. 
 
Bezwaartermijn 
Allereerst een protest aangaande de termijnen. De bekendmakingen van de aanvragen voor de 
koningsdagvergunningen dateren van begin januari. Pas op 19 maart is een besluit genomen. 
Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tot 6 weken daarna. Dat is 30 april, NADAT de 
evenementen hebben plaatsgevonden. Een besluit op bezwaar komt daarom als mosterd na de 
maaltijd. 
 
Strijdigheid met locatieprofielen en beleidsregel geluid 
In de inleidende hoofdstukken bij de Locatieprofielen (dec 2017) wordt gesteld: 
 
1.3.1 Aantal evenementdagen en evenementen  

In de locatieprofielen staat per locatie aangegeven hoeveel evenementen hoeveel evenementdagen 
er mogen plaatsvinden. In sommige gevallen staat ook vermeld hoeveel evenementen er mogelijk 
zijn. Het aantal dagen en aantal evenementen dat mogelijk is, staat aangegeven in een tabel bij ieder 
locatieprofiel.  
Meerdaagse evenementen  
Een meerdaags evenement mag in beginsel maximaal 2 dagen duren. Als hiervan mag worden 
afgeweken, staat dit specifiek genoemd in het locatieprofiel. Bij meerdaagse evenementen op 
dezelfde locatie moet er tussen de eindtijd van de ene dag en de begintijd een volgende minimaal 12 
uren zitten.  
 

De vergunning voor koningsnacht loopt tot 01.00 in de nacht  
De vergunning voor koningsdag begint om 12:00, dat is MINDER dan 12 uren ertussen. 

Deze tijden zijn ook strijdig met de beleidsregel “Geluid bij evenementen in Amsterdam”: 
2.6 Begin- en eindtijden muziekgeluid 
Muziekgeluid tijdens evenementen is toegestaan vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur. Op 
dagen dat een weekenddag of een nationaal vastgestelde vrije dag volgt, kan de eindtijd tot 
maximaal 24.00 uur verlengd worden. Bij meerdaagse evenementen op dezelfde locatie 
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moet er tussen de eindtijd van de ene dag en de begintijd een volgende minimaal 12 uren 
zitten. 

 
 

1.3.2 Geluidbelasting   
Locaties binnen de S100  

Voor locaties binnen de S100 geldt dat naast een evenement in het kader van Koningsdag of Pride 
Amsterdam, er nog één geluidbelastende evenementdag (met maximaal 85 dB(C) op de gevel) is 
toegestaan. Dit geldt voor alle locaties in het centrum, ook voor alle locaties waar een locatieprofiel 
voor is opgesteld, behalve voor de evenementlocaties die specifiek onderzocht zijn (zie Het 
GeluidBuro 2017, Locatieonderzoek). 

Op deze locatie zijn te veel evenementen vergund volgens het locatieprofiel. 
 
2.15 Locatieprofiel: Westermarkt 
 

 
 
Er zijn volgens het locatieprofiel 2 middelgrote evenementen toegestaan. Tijdens de Pride mag een 
meerdaags evenement plaatsvinden. 
 
Volgens de reactie op onze zienswijze op de aanvragen voor koningsdag en de avond/nacht ervoor 
wordt op 5 mei een bevrijdingsfestival op deze locatie gehouden, de reden waarom de voorliggende 
vergunningen het muziekgeluid maximeren op 85 dB(C). Zie bijlage. 
 
Dat betekent voor deze locatie: 

- Pride: meerdaags evenement 
- Bevrijdingsfestival: evenement van 1 dag, geluidssterkte als hoog maatschappelijk belang. 

 
Dat zijn dus al 2 middelgrote evenementen, waarvan de Pride meerdaags. 
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Koningsdag/nacht: 2 vergunningen, dus 2 evenementen;   Komt daar bovenop: strijdig met het 
locatieprofiel. 
Zelfs in het onwaarschijnlijke geval het beschouwd zou worden als 1 evenement met 2 
vergunningen, dan is het een meerdaags evenement, dus strijdig met het locatieprofiel. 
 
Handhaving 
In het hele Centrum wordt de geluidslimiet gesteld op 95 dB(C) op 15 meter afstand of de gevels, 
behalve op deze locatie. Wij betwijfelen hoe dat gehandhaafd kan worden. Zijn de dames en heren 
van 14020 hiervan op de hoogte? Weten de omwonenden dat klachten gerechtvaardigd zijn? Of 
worden zij in de waan gelaten dat herrie mag, het is koningsdag en er is een vergunning?  
 
Ons verzoek 
Trek de vergunning in voor Koningsdag en de avond/nacht daarvoor: zij passen wat aantal 
evenementen en evenementendagen niet in het locatieprofiel. De vergunning voor de pride staat al 
vast, voor 5 mei is dat nog niet bekend, maar gezien de reactie op onze zienswijze staat dat zeker te 
gebeuren.  
Maar ook zonder 5 mei passen deze twee evenementen (of dit tweedaagse evenement) niet in het 
locatieprofiel. Bovendien is er te weinig tijd tussen het einde van koningsnacht en het begin van 
koningsdag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
L.A.M. Buisman, secretaris    Paul Busker, voorzitter 
 
 
 
Postadres Sint Antoniesbreestraat 31H 
 
Bijlage: 
Reactie gemeente op Zienswijze op de aanvragen koningsdag/nacht 
 
 
 


